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Phrasal compounds in contemporary British newspapers

Posudek vedoucí bakalářské práce

Bakalářská práce se zaměřila na frázová (citátová) kompozita, která sice bývají obvykle v souvislosti 

s popisem kompozit v angličtině zmiňována, ale zřídka podrobněji popsána. Kritéria, na jejichž základě by 

bylo možné tuto skupinu složených slov přesněji definovat, se v literatuře liší. Autorka proto musela 

v teoretické části práce nejprve formulovat vlastní pracovní definici frázových kompozit – porovnala 

jednotlivé přístupy a stanovila pravopisná, fonologická, morfologická, syntaktická a sémantická kritéria, která 

umožňují vymezit tato kompozita oproti jiným typům slov složených i oproti volným spojením slov a frázím 

(str. 17-19). U této části práce oceňuji autorčinu schopnost dobře se zorientovat v nejednotné terminologii (str. 

12) a různém chápání frázových kompozit a její kritický přístup k sekundární literatuře, u bakalářské práce 

dosti výjimečný. Autorka se přiklání k termínu frázová kompozita, i když její chápání těchto kompozit je 

bližší českému pojetí, kde se pracuje s termínem citátová kompozita.

Ve vlastní výzkumné části práce popisuje autorka z různých hledisek 139 frázových kompozit, která 

excerpovala z internetových vydání britských novin. Díky popisu syntaktické funkce kompozit se jí podařilo 

poukázat na úskalí chápání řídícího substantiva u premodifikačních kompozit jako členu kompozita (Lieber): 

řídící substantivum připouští další modifikaci oddělující citátové kompozitum od substantiva, čímž je 

porušeno kritérium neoddělitelnosti jednotlivých složek kompozita. Ukázalo se, že ačkoli je premodifikace 

nejčastější syntaktickou funkcí frázových kompozit, mohou se vyskytnout i ve funkci jiných větných členů, ať 

už samostatně nebo ve spojení s předložkou. Formální popis počtu složek kompozita ukázal, že převládají sice 

kompozita tří- a vícesložková, mezi frázová kompozita lze ale zařadit i některé výrazy dvoučlenné. Vnitřní 

strukturu kompozit charakterizuje autorka buď jako symetrickou nebo asymetrickou, přičemž symetrie se 

může zakládat na doslovném opakování složek kompozita (face-to-face) nebo spojení dvou slovnědruhově 

shodných slov, mezi nimiž lze obvykle najít nějaký sémantický vztah (jeans-and-T-shirt, black-and-white). 

Asymetrická kompozita (no-change-necessary [services]) představují heterogenní skupinu, v jejímž rámci lze 

nalézt, jak autorka ukazuje, určité opakující se typy kompozit (mum-of-three, soon-to-be-divorced [wife]). 

Autorka si dále všímá přítomnosti spojek a předložek ve struktuře kompozita, flexe uvnitř kompozita (three-

nights-for-the-price-of-two [deal]) a morfologického chování kompozita jako celku ([my] now-wife’s 

[wedding guidebook]), stylových charakteristik a produktivity.

Na předložené bakalářské práci oceňuji vedle samostatnosti a kritického přístupu při práci se sekundární 

literaturou také autorčinu systematičnost. Ta se projevuje mj. v tom, že dvě hlavní podkapitoly výzkumné 

části práce jsou nazvány „klasifikace“ – autorka se v nich snaží nejen zkoumaná kompozita popsat, ale také 

tuto skupinu vnitřně strukturovat, ukázat společné rysy některých podskupin frázových kompozit (i když ne 

vždy je možné jednoduše a jednoznačně všechna zkoumaná kompozita zařadit do daných tříd). 

Závěr

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Doporučuji ji k obhajobě a předběžně 

hodnotím jako výbornou.
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